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Dii tidigt vdnåe gossens håg och sittne 

Jit lifvets allvar y dt aUt skönt ^.och godt^ 
Se! ynglingen det här i tacksamt minne 
Ock hjuder denna gärdy — hur ringa hlott! 

CABli P. rilBlDKNFBliT. 
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^0xäi'tfvav. 

En enkel gärd jag ville Eder hringa ^ 

En gärd af tacksamhet, af kärlek varm. 

Ol Tagen mot den, fast den är sd ringa. 

Ty att Er löna rätt är jag för arm. 

En bättre tolk utaf min känsla svingar 

Sig från mitt hjerta bort till hemmets bo. 

Det är min bö7i, som uppä lätta vingar 

Till himlen flyr, att bedja för Er ro. 

Lugnt flyte Edra dar, tills Herren sänder 

Det milda budskap 7nen*skor kalla Död, 

Då själeri glad till himlen återvänder 

Erån alla sorger, från all jordisk nöd. 
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SKIRNIS-FÖR. 
f 

SKIRNERS FÄRD 



i 

I n l e d n i Ji ff. 
/ ^ 

D en Myth, soin ligger till grund lor SJtirners Färdj 

berättas af den yngre prosaiska Eddan sålunda: 

Gymer bette en man, b vars bustru var Aurboda 

al Bergresarnes ätt. Deras dotter var Gerd,' den 

vänaste af alla qvinnor. En dag, då^ Frey gick i 

Hlidskjalf*^ ocb skådade omkring bela verlden, fick 

han i norr syn på en by, bvari låg ett stort ocb 

skönt,hus. En qvinna gick ditåt, ocb då bon xipp- 

lyfte händerna, för att öppna dörren, gåfvo både 

lult ocb vatten återsken af dem, ocb bela verlden 

blef deraf upplyst. Det straff fick Frey för sin 

förraätenbet, att sätta sig i Odins högsäte, att han 

gick bort med bjertat fullt af brinnande älskog. Då 

ban kom bem, talade ban icke, sof icke, drack icke, 

ocb ingen vågade att tala till honom. INjord lät då 

kalla Slurner, hans tjenare, bad honom gå till sin 

herre ocb fråga honom, på bvem ban var så vred, 

efter han icke ville tala med någon. Slurner sade, 

att han skulle gå, men var likväl icke mycket böjd 

dertiil, då det var att förmoda, att han skulle få 

' ett vresigt svar. Då ban kom till Frey ocb frågade 

honom, bvarfore ban var så bedröfvad, alt han icke 

ville tala, svarade denne, att ban hade sett en skön 

qvinna, i bvilken han blifvit så intagen, att han icke 

OJins hugsäle. 



jkuiidc letVa, om haa icke fick henne i sitt våld. Du 

skall9 tilläde han, straxt fara bort ocli fria till henne 

på mina vägnar och föra henne med dig hitj an¬ 

tingen det är med eller mot hennes faders vilja. 

Skirner svarade, att han skulle uträtta delta ärende, 

men med det villkor, att Frey skulle lemna lionom 

sitt svärd, soin var så konstigt, att det fuktade (el¬ 

ler dödade) af sig sjelft. Frey sade, att han der- 

vid icke ville göra någon svårighet, och gaf honom 

svärdet. Skirner for åstad, friade till Gerd och 

fick det löfte af henne, alt hon nio nätter derefter 

skulle möta i Barey, och der hålla bröUopp med 

Då Skirner kom och berättade utgången, 

•ey: 

' Lång är én natt, 

Längre ärö två 5 

Hur kan jåg tre ulhärda? 

Ty mig kortare 

Tyckes en månad, 

Än half slik länglansfull natt. 

Här är icke tillfället, att inlåta oss i undersök** 

ningar om de olika sätten, alt symboliskt förklara 

deOna Mylh. En snillrik hypothes af den lärde 

Fornforskaren, Isländaren Finn Magnusen, kunna vi 

likväl ej undgå att omnämna. Han anser nemligen 

Frey vara solen sjelf, Gerd den s. k. Nordiska 

Aurora, vanligen känd under namnet Norrsken, 

Skirner den klara luften o. s. v. Jfr. Finn Mag¬ 

nusen*) (Inlcdn. till Skirners Reise, sidd. 170 o. f.). 

*) Oea Äldre Edda, 2:a B. KöpeDh. 1822. 
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Skirnis-För. 

Freyr scmr NjarS’ar haföi setzk i Hliärslsjalf j ok 

sa um hcima alla; hann sa i Jötunkeima ok sa |:ar 

niey fagra j j^a er Loa geck frä skäla fö^ur sins til 

skemmo; l^ar af féck kana kugsött mikla. Skirnir 

ket skosveinn FreySj Njöré^r kaå’ kana ijveä^ja Frey 

mals; på maelli Ska^i: 
s 

1. 
I 

Ristu nii Skirnir! 

ok gäck at keiå^a 

ockarn mala mög: 

ok l^ess at fregnaj 

kveim enn fröö^i se 

ofreiéri'* *) afi? 

2. 
Skirnir gvaåi: 

» • 

Illra orä'a er mer 
vän at ykrom syni, 

ef ek geng at maela vié’ mög: 

ok |3ess at fregna 

hvcim enn frdd'i se 

ofreié’i ®) afi. 

*) Skade var, såsom Njords kustru^ Preys stjufmoder. 

ofrei^i trol. tryckfel för ofrei^r. 

*) J/i betyder (liksom det Latinska Jvus) eg, Morfader, 
4 
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ISkiriiers Färd« 

Frey, Njords son 5 Lade satt sig i Hlidsltjalf och 

såg ut öfver hela verlden; han såg ned i Jotunhem 

och såg der en fager möj då hon gich från sin faders 

sal till jungfruburen. Deraf fieli han stor oro i sitt 

sinne. Siarner hette Freys tjenare; Njord bad ho¬ 

nom fråga Frey om detta mål 5 dä mälte Skade®): 

t. 

Upp stå nu Skirner! 

Och gack att bedja 

Son vår om samtal^ 

Och honom fråga 3 

Mot hvem vår vise 

Ättling®) månd’ vredgas. 

2. 
Skirner qvad: 

Bistra ord jag väntar 

Utaf sonen eder, 

Om med honom jag går till samtalj 

Och honom frågar, 
i 

Mot hvem den vise 

Ättling månd’ vredgas. 

Farfader^ men har hos de Gamle afven hetydelseu Fader^ 

och hruhas af dem i st. f. man, slägting, ättling. 

®) bör trol. äfven vara ofreié^r. 



Scg-du pat Freyr! 

fölkvalldr goåa, 

ok ek vilja vita: 

hvi l^ii einn sitr 

ennlänga sali 

minn drottin nm daga ? 

4. 

Freyr qvaé': 

Hvi iim-segjak t^ér, 

Seggr enn ungi! 

mikinn inöé’“lrega: 

l^viat älfröé“ull lysir 
4 

um alla daga, 

ok Nigi^) at mlnoiu nuinom. 

a. 

Skirnir qva^: 

Muni *) t^ina hycka *) ek 

Svä mikla vera; 

at l^ii mer seggr ne segIr; 

l^viat lingir saman 

värum i ardaga; 

vel inaittim tveir Iruask. 

Ordfogningen är denna: Hvt minn drottlnn^ einn 

sitr um daga (i)€nnldnga sali. Ennlänga \ st. f. end~ eller 

endildnga. > 

*) peigi i st. f. po-eigu 

^'Alfernas strälgud” är «tl poetiskt ullryck för sole». 



I 

n 

r>. 

Säg nilgj O Frey! 

Väldig bland Gudar, 

Hvad nu jag vill vela: 

Hvi ensling du sitter 

I de vida salar, 

O Drott! dagen igenom. 

Hvi simllc jag säga 

För Dig, O Yngling! 

Mitt stora missmod. 

Ty Alfcruas strålgud ’) 

Dagligen lyser, 

Dock mig ej till Tägnad. 

Skirner qvad: 

Dina sorger tror jag, O Drott! 

Ej så stora vara, 

Att Du ej mig dem kan säga 5 

Ty , såsom barn, tillsammans 

Vi voro från vår ungdoms dagar. 

Väl må vi tro hvarandra. 

3Iuni acc. pl. nf wmnr, discrinicn, .åtskillnad mellan 

godt och ondt, sorg, svårighet. 

hycka = hygg~ek-a, tror jag icke; a eller at uega- 

tivum i slutet af verha kan aldrig slå ensamt. 

detta ek står alldeles öfverllödigt och hchöfver ej 

öfversättas. 
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6. 
I 

Freyr qvad’: 

I Oymis görd'oin 

( sä 
mer tié^a mey: 

armar lysto^ 

en af [Dad'aa 

allt lopt ot lögr- 

7. 

Ma;r er mer tié’ari 

en manni hveim 

ungom i ärdaga: 

Asa ok Alfa 

j^at vill eingi .maå^r 

at vi^ samt sém. 

8. 
( 

Skirnir qvaär: 

Mar gefå’u mer pä, 

l^ann er mik um myrkvau beri 

visan ®) vafrloga * *): 

ok j^at sverå’, 

er själft vegist 

vié' jötna aett. 

Gymer, Gerds fader och herre, är, enligt Finn Mag¬ 

nus en, ea personifikation af det vilda norra Ishafvet. Ätt 

Gerd betecknar Nordens och Nattens Aurora synes äfven af 

uttrycket, att ”hennes armar upplysa verlden.” 

*) Mar visan betyder egentligen en god, säker, gan- 

gare; som känner och säkert går vägen. 



1) 

6. 
< 

Frey qvad: 

I Gymers gårdar 

Såg jag gånga 

Den mö 7 jag åtrår: 

Dess armar lyste ^ 

Ocli af dem åter 

Sken luft och vatten. 

7. 

Den mö jag mer älsåar^ 

Än någon yngling det kan 

I ålderns vårdag. 

Bland Asar och Alfer 

Dock ingen det vill, 

Att vi lefva samman. 

8. 
Skirner qvad: 

Gif mig gängaren gode^). 

Som mig häre genom 

Den dunkla' eviga flamman; 

Och det svärd/*), 

Som sjelft svingas 

Mot Jotnars att. 

®) Ordfogniogen är troL denna: Visan mat* gef^u mer 

pdy pann er mik bert urn myrkvan vafrloga. , 

'*) ®) Med gång-aren gode eller, enligt Finn Magnu- 

sen, ”säkre gångaren” ketecknas den starka vinden, och 

med svärdet solstrålen enligt Finn Magnuscns by- 

pothes. 
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0. 

Freyr qvaö,: 
/ 

IWar ek i^er |:ann gefj 

er |:ili of myrkvan beri 

visati vaMoga 

ok l^at svcrå^j 

er sjalft mun vegast, 

ef sä er borskr er liefir. 

10. 

Sk irnir inaelti vi^ hsestinn: 

Mvrkt er uti, 

Mäl qveo’ ek okr fara 

li^äg fjöll yfir, 

f yfir: 
bäé^ir komumk, 

eé’r okr “* *) bäé^a tekr 

sä iim ämättki®) jötunn. 

Skirnir reiå^ i Jötunbelrna til Gyinisgar^aj Np 

voro hundar ölmir ok bundnir for Skiägaré^s hli- 

^ij l^ess er.um sal Geré^ar var. Hann reiå’ at bar 

er fehiré^ir sat ä liaugi, ok qvaddi hann: 

®) Samma ordfogning, som vid ®), så alt vtsan han- 

föres till tnar, 

urig ^ töcknig af itr, duggregn. 

*) heslägtadt med pysja^ rusa fram, som Irol. kom-< 

mer af puss, 

*)/Meningen är efler orden: folkslag svärma deröfvcrj 
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F r e y q v a d: 

Dig ger jag gångaren gode^ 

Som Dig biire genom 

Dunlda eviga flamman^ 

Oeh det svärd. 

Som sjelft svingas, 

Om rasl; den är, som för dci. 

10 

Skirner sade till hästen; 

Mörkt är ute, 

Oeh lid är att fara 

Ofver töckniga fjäll, 

Bland vildsintä folk 

‘ Båda komma vi åter, 

Eller ta«er oss båda 
O 

Bålstarke jätten. 

Skirner red till Jotunhein och till Gymersgård^)^ 

der voro arga hundar bundne vid porten af den skid¬ 

gård (inhägnad), som fanns omkring Gerds sal. Han 

red åt den sidan, der en fäherde satt på en kulle^ 

och helsade honom: 

\ 

d, V. 8. tid är att fara öfver töckuiga fjäll, under det att 

(vilda) folkslag svärma derÖfvcr, d. ä. vär resa gär öfver töck¬ 

niga Qäll bland vildsinta folkslag. 

gammal form för och\ 

*) dtnditki i st. f. dmdttugi af dmdlthr i st, f. dmätUigr^ 

Öfverstarkc. 

Här ställets namn. 
r 



1^2 

H. 
Seg-du l^atj Liré^ir! 

er pn å Laugi sitr, 

ok varé’ar alla vega: 

hve ek at aiispilli^) komik 

ens linga mans 

for greyjom Gymis? 

12. 
Hiré’ir qvaär: 

Hvärt ertu feigr^ 
t 

e^v ertu framgenginn? 

anspillis vanr 

pu skalt as vera 

göå^rar meyjar Gymis. 

13. 

Skirnir qvaö^: 

Gostir ’r9 betri 

beldr en at klöckva se 

, Lveim er fiiss er fara. 

eino dasgri 

mer var aldr um-skapaé’r 

ok allt hT um-lagit. , 

14. 

Geré’r qvaä": 

Hvat er |Dat hlym *) hlymja ®), 

er ek hlymja heyri nu til 

*) anspilli i st. f. andspjalli af spjalla tala (MoesoGot. ipiÖon). 

eg. feg^ kvllkct|ord i ilera landsorter brukas i be¬ 

tydelsen af nära döden = dödscns man” i folkspråket. 
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Säg mig' (let herde! 

Du, som på kullen sitter, 

Och vaktar alla vägar: 

Hur jag till tals må komma 

Med unga mön 

För Gymers hundar. 
\ 

12. 
Hcrd en qvad; 

Är du väl döden nära®), 

Eller är du redan död? 

Utan liopp om samtal 

Med Gymers goda mö 

Du städse skall vara. 
$ 

15. 

Skirner qvad: 

Bättre öde gifves. 

Än att klaga, 

För den, som resa lyster. 

Blott for ett dygn 

Är min ålder utmätt 

Och lifvet beskärdt. 

14. 

Gerd qvad: 

Hvad gny och skall 

Hörer jag nu skalla 

hlym af hlymr — glymr = hliomr, Ijtid, skall. 

hlymja =s hUöma ljuda, skrälla, skalla. 
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ossom*) rönnoin i ? 

^ jöré’ bifastj 

en allir for 

sfejalfa garö^ar Gyinis. 

io, 

Ambatt qvaé^: 

Maér er ber litl^ 

Sliginn af mars bafei, 

ol: lietr jö til jaroar tafca. 
\ 

IG. 

Geré^r qvaoi 

Inn biä’ \:n hann ganga 

1 ocharn sal5 

ok drecka hinn msera mjöä ; 

l^ö ek hitt oiimk ®) 

at hér liti sé 

minn brdéur-banii 
s 

17. 

Hvat er t:at Alfa, 

né Asa sona, 

né vissa Vr.na? 

Hvi |:u einn um-komt 

eikin-fur®) yfir? 

or®) salkynni *) at sja? 

*) ossoni (på tyska tinser) cn gammal ^orm för väroitt. 

rönnom af ratinr Lus. 

®) eflér orden: ”till jord taga.” 

®) oiinik trol. i st. f. ogumk, > 

’) vtssa = visra gen. plur. af vxs, 

*)./ur, /»/V, m. eld eikin, adj. = aom gar an-* 

I 



I våra salar! 

4 , Jorden dervid 

Bäfvar ocb alla 

(iyiners gårdar sbiilfva. 

Tärnan qvad: 

En nian är liär ute ^ 

Af hästrygg stigen 5 

Och låter gångarn på bete gå*). 

J ö. 

Gerd cj[>*'ad; 

Bed du honom gånga 

In i vår sal. 

Och dricfea injödct hlara. 

Dock jag det fruktar, 

Att här ute är 

Min broders banc. 

17. 
• / 

Hvein är du af Alfer, 

Eller Asars söner, 

Eller visa Vaner? 

Hvi kom du ensam 
Öfvcr vilda lågan 
Våra salar alt skåda?* 

fallsvis till väga, häftiga eg. en, som slängar, af eikv i st. 

f*eykr, in. = Öl;, hornboskap, Eikin återfinnes i ÖstgötLa- 

dialekten uti ordet iken = ifrig. 

or i st. f. vpr, var, 

eg. sal-hus, präktigt hus (med salar i). Kynni, n* 

eg. ett bekant hus, af kunna — känna, vefa. 
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1$. 

Skirnir qvad’: 

Emkat*) ek Alfa, 

ne Asa sona, 

ne vissa Vana: 

|}u ek einn um-komk 

eikin-fur yfir, 

yé’or salkynni at sja. 

19. 

Epli ellefu 

Iiér hefik algallin, 

jaau mun ek [jer, GerS’r! gefa; 

fri^ at kaupa, 

at |3u |3ér Frey qveå’ir 

6leid’astan at lifa. 

20. 
Gerårr qvaé’: 

Epli ellefu 

ek |3igg aldregi 

at manuskis munom: 

né vid’ Freyr, 

medran ockart Qör lifir, 

byggjom baed'! saman. 

21. 
' Skirnir q vad": 

Baug ek ber b» gefj 

er brendr var 

*) emkat i st. f. em-h-at =3 em-ek-at, är jag ickfe 
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18. 

Sklraer qvad: 

Éj är jag af Alfer^ 

Eller AäåVfr söner, 

Eller visa Vauer, 

' Öock Isöm jag ensam 

öfver vilda lågan 

Edra salar att skåda. 

fiO. 

Allgyllne äpplen ' 

Har jag, Gerd! elfva, 

' Dem månd’ jag Ölg gifva, 

I , Frid att köpa, 

Att Frey Du for Dig 

Kärast säger lefva. 

"20. 

Gerd qvad: 

Äpplen elfva 

Aldrig jag tager^ - 

Någon man att älska ^), 

Ej heller skola vi, Frey, 

Så länge llfvet varar, 

Begge bo samman. 

21. 

I Skirner qvad: 

Den ringen^) jag ger dig, 

Som' brandev vardt 
1 

*) eg. nägon maa till vällust, till viljes. 

*) Ringen Draupner. \ 

j 
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meé' liagom Oärins syui: 

ätta ero jafnhöfgirj 

er af-drjiipa 

ena niunda hverja nött 
I 

« 

Gerå^r qvaé’: 

Baug ek [Dlckat^ 

p6 brendr sé 

meé’ lingom Oérins syni: 

er-a mer gulls vant 

1 gör^om Gymis^ 

at deila fé föä^ur. 

«) Balder. •) eg. lika tungj 

t 

, jeinDtunga 

f 
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Med Odios uoge son *). 
Åtta jemngoda®) 

Af hoaom drypa 

Hvar nionde natt. 

Gerd qvad: 

Ringen jag ta’r ej. 

Fast bränd den yardt 

Med Odins unge son. 

Mig guld ej fattas 

I Gymers gårdar, 

Min faders gods jag delar. 

’) pichat = pigg-ek~atf af piygjft^ emottaga 
I 

I , '* 





t. 

r 
\ I 

-j 



/ 

' «> 

/ 

I 

t 

% 

\ 

i 

/ 

i 

I 

' T 
k 

f 

' .kl 
•. , I 

< I 

.^lA. V *, t A 

t 

..dt. i I.' 



Lb$-Hba/isiand$$afn 

22765881 




